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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 17/8/2022 

Reunião Ordinária do dia 16 de agosto de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia dezesseis de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze 

minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no 

plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Caballero 

Martin, n. 850, São Raimundo, nesta Capital, Estado do Amazonas, presidida pelo 

vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); e, 

eventualmente, pelo vereador Diego Roberto Afonso, do União Brasil (União); 

secretariada pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal 

(PL). PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva e Daniel Amaral 

Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); Amom Mandel Lins Filho e William 

Robert Lauschner, do Cidadania; Antônio Almeida Peixoto Filho, Elan Martins de 

Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS); Samuel da Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); Cícero Custódio da 

Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); Éverton Assis dos Santos, Gilmar de 

Oliveira Nascimento e Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do União Brasil (União); 

Dione Carvalho dos Santos e Ivo Santos da Silva Neto, do Patriota; Eduardo 

Assunção Alfaia, João Kennedy de Lima Marques e Rosinaldo Ferreira da Silva, 

do Partido da Mobilização Nacional (PMN); Elissandro Amorim Bessa, do 

Solidariedade (SD); François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde (PV); 

Francisco Carpegiane Veras de Andrade, João Carlos dos Santos Mello, Márcio 

José Maia Tavares e Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, do Republicanos (REP); 

Jaildo de Oliveira Silva, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB); Jander de Melo 

Lobato, do Partido Socialista Brasileiro (PSB); Luís Augusto Mitoso Júnior, do 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); David Valente Reis, Marcelo Augusto da Eira 

Correa, Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos Santos Assis e Marcel 

Alexandre da Silva, do Avante; Raiff Matos Silva Vasconcelos, do Democracia 

Cristã (DC); Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB); Thaysa Lippy Silva de Souza, do 

Progressistas (PP); e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido Renovador 

Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores Joelson 

Sales Silva, do Patriota; e Wanderley Caldeira Monteiro, do Avante. Havendo 

quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou 

aberta a reunião e, na sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata 

da sessão ordinária do dia quinze de agosto do ano em curso. Em seguida, o 

Presidente passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, anunciando a 

ordem dos blocos e os vereadores inscritos. O primeiro orador, vereador 
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Raulzinho, desejou sorte aos seus pares que eram candidatos no pleito do ano em 

curso; e discorreu sobre a situação dos povos indígenas, citando a matéria do 

Fantástico, divulgada no último domingo, sobre a destruição que os garimpos ilegais 

estavam causando na terra indígena Yanomami, sugerindo que toda a classe 

política dos estados da região Norte – a mais afetada do país – se unissem para 

cobrar providências enérgicas do governo federal, no sentido de erradicá-los. 

Concluindo, o orador destacou a relevância das ações em defesa da floresta e da 

proteção daqueles que lutavam pela causa indígena contra a organização criminosa 

que agia, deliberadamente, visando somente ao lucro. A segunda oradora, 

vereadora Prof.ª Jacqueline, falou, mais uma vez, sobre a falta de energia nas 

áreas rurais de Manaus, que vinha prejudicando, sobremaneira, a população, 

frisando que, apesar das reivindicações, nenhuma providência para resolver o 

problema havia sido tomada por parte da empresa responsável pelo fornecimento.  

A oradora afirmou que há dez anos acompanhava a rotina de sofrimento e perdas 

nas comunidades, e visitou a Amazonas Energia várias vezes, solicitando, 

oficialmente, que a mesma determinasse um dia para o início das obras relativas ao 

projeto na comunidade Água Preta, para regularizar a situação do fornecimento, e 

não recebeu resposta, manifestando a sua indignação e pedindo um tratamento 

digno, especialmente, para as comunidades rurais do Água Branca 1, Água Branca 

2, Água Preta 1, a região da AM-010, Pau Rosa, ZF-4 e ZF-5. Continuando, falou 

sobre a Associação Beneficente “O Pequeno Nazareno”, localizada na Colônia Terra 

Nova – selecionada pela campanha “Criança Esperança”, da Rede Globo em 

parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef, salientando que 

havia destinado emendas parlamentares para a instituição, que fazia o resgate de 

meninos que sofriam violência no âmbito familiar, qualificando-os e os 

encaminhando para o mercado do trabalho; e parabenizando o trabalho da 

instituição. Finalizando, desejou aos seus pares muita sorte e sucesso na corrida 

eleitoral; e propôs uma reflexão sobre a representatividade feminina na política, para 

a criação de mais políticas públicas para as mulheres. O vereador Diego Afonso 

assumiu a direção dos trabalhos. O terceiro orador, vereador Prof. Samuel, 

também desejou boa sorte aos seus pares candidatos; e falou, em seguida, sobre a 

Lei n. 2.659/2020, que instituía a infância sem pornografia, e dispunha sobre o 

respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e 

adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade 

psicológica, destacando a família, como o núcleo de formação do caráter do 

indivíduo. O orador salientou que a citada lei completaria dois anos, no próximo dia 

vinte, e determinava que os serviços públicos e os eventos patrocinados pelo Poder 

Público deveriam respeitar as leis federais que proibiam a divulgação ou acesso de 

crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, 

assim como garantia proteção contra conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento 

psicológico, lamentando o episódio ocorrido no Museu de Arte Moderna – MAM, na 

zona Sul da cidade de São Paulo, onde uma criança de quatro anos tocou no 

homem que estava fazendo uma performance totalmente desnudo. Foi aparteado 

pelos vereadores Raiff Matos e Kennedy Marques. Retomando a palavra, 
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acolheu os apartes, e concluiu o seu discurso. O quarto orador, vereador Caio 

André, pronunciou-se a respeito da obra de contenção na encosta do bairro São 

Raimundo, reverberando a preocupação dos moradores do beco Darci Azambuja 

com relação ao maquinário, que estava causando transtornos, em virtude da 

poluição sonora, e também ambiental, tanto que muitas crianças e animais 

domésticos estavam sofrendo com crises respiratórias e doenças causadas pelos 

componentes químicos. O orador assegurou que os moradores estavam felizes com 

a realização da obra, no entanto, seria necessária uma adequação, sugerindo a 

colocação de uma balsa no rio e o fechamento da escada, que estava sendo 

utilizada pelos bandidos. Foi aparteado pelos vereadores Prof. Samuel, Rodrigo 

Guedes e Diego Afonso. Retomando a palavra, acolheu os apartes e salientou 

que depois da audiência pública, proposta pelo vereador Rodrigo Guedes, surgiriam 

novas propostas para serem levadas aos governos federal, estadual e municipal. 

Finalizando, declarou que “quando os entes federativos se uniam, quem ganhava 

era a população”. O quinto orador, vereador Capitão Carpê, desejou uma boa 

campanha e êxito para seus pares no pleito do ano vigente, e prosseguindo, falou 

sobre o aumento de seis vezes a quantidade de candidatos para o concurso da 

Polícia Militar, frisando que a mudança serviria para que mais pessoas 

conseguissem preencher o número máximo de vagas, no final do certame. O orador 

parabenizou os concurseiros e explicou que, assim como os mesmos, acreditou, 

desde o início, no atendimento ao pleito, apesar de não se tratar de uma pauta 

municipal, agradecendo ao governador do Estado, Wilson Lima; ao comandante-

geral da Polícia Militar ao Amazonas – PMAM, coronel Vinícius Almeida; ao 

comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Orleilson 

Muniz; e ao chefe da Casa Civil, Flávio Antony Filho. Foi aparteado pelos 

vereadores Rodrigo Guedes e Gilmar Nascimento. Retomando a palavra, 

acolheu os apartes, e, concluindo, parabenizou o Batalhão de Força Tática da 

PMAM, pela apreensão, no dia anterior, de aproximadamente uma tonelada de 

drogas, manifestando o seu orgulho de fazer parte da citada instituição, e afirmando 

que iria apresentar uma moção de aplauso aos incansáveis guerreiros que dela 

faziam parte. O vereador Caio André reassumiu a presidência da Mesa. Pela 

Ordem, o vereador Amom Mandel, disse que se sentia contemplado pelas 

discussões anteriores do dia em curso, declinando da sua fala. O sexto orador, 

vereador Rodrigo Guedes, denunciou, com pesar, que no dia anterior, a empresa 

Mamute Conservação Construção e Pavimentação Ltda, anunciou que não pagaria 

os direitos trabalhistas de mais mil e duzentos garis, pais e mães de famílias, 

alegando recuperação judicial. O orador declarou que depois de seis anos de 

serviços prestados e milhões de reais recebidos, era impressionante que a empresa 

anunciasse que não tinha como efetuar o pagamento aos seus funcionários, e se 

tratava de um “golpe”, que não poderia ser tolerado pelos órgãos e poderes judiciais. 

Destacou, em seguida, que houve mediação do Ministério Público para garantir o 

pagamento, e apesar de ter se comprometido em todas as reuniões, a empresa 

voltou atrás, motivo pelo qual os trabalhadores estavam organizando atos de 

protesto, já que, por conta do “calote”, os seus direitos trabalhistas estavam 
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bloqueados, a exemplo do seguro desemprego e o FGTS. Prosseguindo, disse que 

havia conversado com o líder Marcelo Serafim, e pediu ao mesmo para que 

intercedesse, junto ao prefeito David Almeida, em favor dos garis, no sentido de que 

se houvesse qualquer crédito remanescente para a empresa, que fosse pago 

diretamente a eles, pois, não só evitaria um longo e imprevisível processo judicial, 

mas também aliviaria a situação de penúria que eles se encontravam. Foi aparteado 

pelos vereadores Wallace Oliveira, Sassá da Construção Civil, Marcel 

Alexandre, Capitão Carpê e Marcelo Serafim. Retomando a palavra, acolheu os 

apartes, e solicitou, novamente, que se houvesse, de fato, processo judicial 

transitado e julgado, que o repasse fosse destinado aos trabalhadores. Em Questão 

de Ordem, o vereador Bessa registrou que, a partir do dia em curso, os taxistas 

estavam recebendo o auxílio do governo federal, parabenizando a agilidade do 

Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - Immu para a realização do processo. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas 

e quarenta minutos. E, para que conste, eu, ............................................... 

(Jacqueline Pinheiro de Lima), lavrei a presente Ata que, depois de lida e 

aprovada, foi assinada nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Manaus. 
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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 03/10/2022 11:59:07
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 03/11/2022 11:55:50
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 07/10/2022 15:26:45
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 28/09/2022 20:01:30
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 29/09/2022 10:39:22
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 29/09/2022 11:23:45
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 29/09/2022 13:07:13
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 29/09/2022 14:12:23
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 29/09/2022 15:07:35
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 20:57:55
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